NADWOZIA IZOLOWANE
Grubość panela
Podłoga

Współczyn
nik K

Temperatura
transportu

54 mm

100 mm

< 0,4

0 °C do + 5°C

84 mm

120 mm

< 0,6

do -20 °C

Typ nadwozia

Ściany
boczne

Ściana
przednia

Dach

KIZ - izoterma

54 mm

84 mm

KCH - chłodnia

84 mm

84 mm

Nasze zabudowy izolowane wykonujemy
z paneli typu Sandwich lekkich paneli z rdzeniem z pianki XPS oraz
dwustronnym poszyciem z gładkiego białego
laminatu (1,5 mm laminat / XPS / 1,5 mm
laminat)

Galeria

Podstawowa specyfikacja
• Aluminiowa rama pośrednia
• Ściany wykonane z paneli typu Sandwich
• Rama tylna portalu ze stali niedzewnej lub
aluminium malowanego proszkowo na biało
• Profile zewn. malowane proszkowo na biało
• Profile wewnętrzne aluminiowe
• Podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta
wylewką antypoślizgową typu Marotan
• Wewnętrzny kątownik przypodłogowy z
wpustem do mocowania adapterów pasów
ładunkowych
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt
270°

• Blokada drzwi tylnych w pozycji otwartej
• Uszczelki drzwi wielostopniowe, zgrzewane na
rogach
• Zamknięcie drzwi tylnych ryglowe z klamką
kasetową zewnętrzną, blokowaną kluczem, po
jednym zamku na skrzydło
• Cały osprzęt drzwi ze stali nierdzewnej
• Pod drzwiami tylnymi z prawej strony
rozkładana drabinka wejściowa
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Zewnętrzny osprzęt oraz oświetlenie LED –
zgodne z przepisami KD
• Atest higieniczny NIZP-PZH – na materiały
użyte do wykonania zabudowy

Multipunktowy system mocowania ładunku
• Zapewnia możliwość przypinania pasami ładunków w
dowolnym punkcie zabudowy.
• Można zastosować dowolną ilość pasów do mocowania.
• Uchwyty można obracać o ok. 90 stopni (licząc od całkiem
położonych przy podłodze).
• Szyny znajdują się przy samej burcie - system zabiera
bardzo mało miejsca.
• System został przebadany i opracowany zgodnie z normą
DIN 75410-1 w zakresie wytrzymałości, ilości oraz
rozmieszczenia.

Agregaty chłodnicze
Montujemy agregaty chłodnicze firm:
• Carrier
• Thermo King
• Zanotti

Dodatkowe wyposażenie
Do zabudowy: listwa naścienna aluminiowa gładka ochronna, listwa otworowa do mocowania
drążków i pasów, drążki rozporowe do listwy otworowej, platforma załadowcza montowana za
tylnymi drzwiami, drzwi boczne, ściana grodziowa stała lub mobilna, lakierowanie na inny kolor niż
biały.
Do podwozia: Kabina sypialna lub spoiler, ogrzewanie postojowe, zbiornik na wodę z pojemnikiem
na mydło, skrzynia narzędziowa, osłony rowerowe, poduszki osi tylnej, kompresor do poduszek.
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